Week 4, 26 januari 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Kapmeldingen
3. Raadsvergadering 2 februari 2017

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14 januari
2017 tot en met 20 januari 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Meeuwenlaan 49, kappen boom (14/01/2017) 1173-2017;
Kennemerlaan 32, oprichten dakopbouw (17/01/2017) 1361-2017;
Briniostraat 12, plaatsen van hekwerk (18/01/2017) 1515-2017;
Velserduinweg 338, plaatsen viskiosk (19/01/2017) 1582-2017.
Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, plaatsen 3 dakkapellen (17/01/2017) 1442-2017;
Hagelingerweg 279, kappen 2 bomen (18/01/2017) 1489-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 32, plaatsen dakkapel (16/01/2017) 1341-2017;
Louise de Colignylaan 7, kappen boom (18/01/2017) 1543-2017.
Velserbroek
W. Kentstraat ong., plaatsen 2 ketenparken (17/01/2017) 1367-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Zeeweg 311, vergroten woning (20/01/2017) 23237-2016;
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten woning (24/01/2017) 24688-2016;
Snippenbos ong. kavel 23, oprichten woning (24/01/2017) 24689-2016.
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Velserbroek
Hollandse Aak 15, veranderen en vergroten 1e en 2e verdieping (20/01/2017) 24109-2016.
Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 januari 2017 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Casembroodstraat 58 te IJmuiden – het brandveilig gebruik van het gebouw
BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 172, verbouwen strandpaviljoen (18/01/2017) 23778-2016.
Middenhavenstraat 26, vervangen bestaande bedrijfshal (18/01/2017) 23239-2016
Torenstraat 5, onderhoud rijksmonument (18/01/2017) 22669-2016
Eksterlaan 14 en 16, samenvoegen woningen (19/01/2017) 20866-2016
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen oneven nummers), vervangen kozijnen (20/01/2017) 24163-2016,
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen even nummers), vervangen kozijnen (20/01/2017) 24163-2016,
Spaarnestraat 109 t/m 123 (alleen oneven nummers), vervangen kozijnen (20/01/2017) 24163-2016,
Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen oneven nummers), vervangen kozijnen (20/01/2017) 24163-2016,
Zeeweg 262, plaatsen groendrager (20/01/2017) 25916-2016
Kennemerlaan 167, verhuur loopfietsen (23/01/2017) 26062-2016
Velsen-Zuid
Rijksweg 96, kappen 6 bomen (23/01/2017) 824-2017
APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
Jeugd crosscompetitie, 4-02- 2017 op sportpark Groeneveen, Kerkpad 59 (23883-2016) 23/01/2017
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2. Kapmeldingen
-

Velsen-Noord: Pontweg / Concordiaweg: 48 Populieren

Deze bomen zijn in slechte staat en kunnen bij storm een gevaar gaan vormen voor de omgeving. Ook moet er
een aantal bomen verwijderd worden i.v.m. nieuwbouw van een bedrijfspand op het naastgelegen perceel.
In het kader van vervangen laanbomen en renovatie plantsoenen worden in de volgende straten bomen gekapt:
-

IJmuiden: Burg. Rambonnetlaan, Koningin Wilhelminakade, Reigersbossenlaan, Van Broekhuijsenstraat
Velserbroek: Fregat, Hannie Schaftstraat, Zwanenbloemplantsoen, Kamerkamp,
Santpoort-Noord: Kwekerslaan.

3. Raadsvergadering 2 februari 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden
Aanvang 19.30 uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Opening en mededelingen
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen van de agenda
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2016
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Europese aanbesteding accountant
Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven
Motie 43 van 2016 “Evenementenbeleid 2016”
Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de griffie kunnen gedurende 2 minuten een boodschap
meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de
agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden
te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die
relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
woensdag 1 februari 2017, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail:
griffie@velsen.nl. Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden,
zodat de griffie contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten worden. U ontvangt
per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl.
Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren.
RTV Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.
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